
Armáda spásy v České republice, z.s.
Centrum sociálních služeb B. Bureše

Tusarova 60/1271
170 00 Praha 7

přijme
na pracovní pozici 

SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA/PRACOVNICI  

PRO AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A ŽENY

Základní popis práce: 

- sociální práce s muži a ženami staršími 18 - ti let, kteří se ocitli v tíživé životní situaci 
spojené se ztrátou bydlení

- přijímání zájemců do sociální služby, sestavování a ukončování smluv o poskytnutí sociální 
služby, individuální plánování, sociální poradenství, vedení pokladny (platby uživatelů za 
službu)

- sociální práce s jednotlivci v oblastech, které uživatele přivedly do CSSBB: závislost na 
návykových látkách, ztráta bydlení, dluhy, nepříznivý zdravotní stav, nedostupnost vhodné 
služby, apod. 

- činnosti s tím spojené, např. podpora s vyřizováním dokladů, sociálních dávek, důchodů, 
podpora při hledání a udržení si zaměstnání, podpora při kontaktu s rodinou, podpora při 
řešení nepříznivé sociální situace spojené se závislostí na návykových látkách, komunikace s
návaznými institucemi a subjekty (úřady, lékaři, sociální služby, kurátoři apod.), případné 
vedení skupin pro uživatele sociální služby na různá témata apod.

- administrativa (vedení dokumentace uživatelů)

- týmová práce na další koncepci sociální služby (metodiky/směrnice služby azylového domu)

Požadujeme: 

- VŠ/ VOŠ vzdělání dle zák. o soc. službách č. 108/2006 Sb.

- čistý trestní rejstřík

- ochotu dále se vzdělávat a rozvíjet službu 

- zájem o práci s lidmi bez domova, lidmi v krizi, lidmi se závislostmi, lidmi s duševním 
onemocněním,..

- schopnost empatie, vstřícného a citlivého přístupu k uživatelům

- schopnost pracovat v týmu i samostatně

- komunikativnost 

- aktivní a zodpovědný přístup k práci

- znalost práce na PC



- psychická odolnost a odolnost vůči stresu

- respektování křesťanských zásad Armády spásy

Nabízíme: 

- práci na HPP v mezinárodní křesťanské organizaci

- pravidelné supervize (1x/měsíc) a další vzdělávání (min. 24h/rok)

- 5 týdnů dovolené

- stravenky, multisport karta, příspěvek na dovolenou

- prostor pro realizaci vlastních nápadů v rámci sociální služby

- nástupní mzda: 29 200Kč

Místo výkonu práce: 

Armáda spásy v České republice, z. s., Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše – azylový 
dům, Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice

Předpokládaný termín nástupu: 1. 6. 2020

V případě zájmu zašlete do 30. 4. 2020 (včetně), strukturovaný životopis a motivační dopis

elektronicky na adresu kontaktní osoby nebo písemně na adresu: Centrum sociálních služeb 
Bohuslava Bureše, Tusarova 60, Praha 7.

(Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu
výběru nového pracovníka. Poté budou materiály skartovány.)


